
ররামককৃষ্ণ মমশন মবিববিকরানন্দ মবিশ্বমবিদদরালয়
(ভরারত সরকরার ঘঘরামষিত স্বশরামসত মবিশ্বমবিদদরালয়)
ঘপরাষ্ট : ঘবিললড় মঠ, ঘজলরা : হরাওড়রা, ৭১১২০২

সসংসকৃত অধদয়ন মবিভরাগ
ররামককষ্ণ  মমশন  মবিববিকরানন্দ  মবিশ্বমবিদদরালয়  -  সরামমী  মবিববিকরানবন্দর  মশকরার আদশর্শবক

বিরাস্তবিরাময়ত কররার একমটি নম্র প্রয়রাস। ২০০৫ সরাবল প্রমতমষ্ঠিত এই মবিশ্বমবিদদরালবয়র লকদ হল
ধদরানগমমীর জরানভভ মম প্ররাচদ ও কমর্শমমখর পরাশরাবতদর শশ্রেষ্ঠি উপরাদরানগুমলর সসংমমশ্রেবণে গমঠিত মশকরার
মরাধদবম “জমীবিন-গঠিন,  মরানমষ-গঠিন,  চমরত-গঠিন” কররা। সরামমীজমী প্ররাচমীন ভরারবতর সম কদ্ধ সসংসকমতর
সরাবথে আধদরামত্মিক ঐমতবহদর সসংমমশ্রেবণে ততরমী একমটি মশকরাবিদবিসরার সপ্ন শদখবতন, শযেমটি তবিজরামনক
মচনরাধরাররা, প্রযেমমক্তিগত দকতরা, বিরাস্তবিমমখমী দ কমষ্টিভমঙ্গি এবিসং দলগতভরাববি কমর্শসমরাদবনর কমতরা প্রভকমত
পরাশরাতদ মচনরাধরাররার দরাররা পমষ্টি। মবিশ্বমবিদদরালবয়র সম ল অফ ইমণ্ডিয়রান শহমরবটিজ-এর সসংসকত মবিভরাগ
মবিমভন্ন করাযের্শকলরাবপর দরাররা এই সমস্ত গুরুত্বপভণের্শ মভলদববিরাধগুমল যেমবিসমরাবজর মজরাগত কররার জনদ
কবঠিরার পমরশ্রেম কবর চবলবছ।

মদগদশর্শন ও অনলবপ্রেরণরার উত্স – [যলগরাচরাযর্শ স্বরামমী মবিববিকরানবন্দর বিরাণমী (বিরাণমী ও রচনরাগ্রন)]

কতর্শবিদ - “শতরামররা মক সরামদ, সরাধমীনতরা, করাযের্শ ও উৎসরাবহ শঘরার পরাশরাতদ এবিসং ধমর্শমবিশ্বরাস ও সরাধনরায়
শঘরার মহন্দম হইবত পরাবররা? ইহরাই কমরবত হইববি এবিসং আমররাই ইহরা কমরবি।" (৬ষ্ঠি খণ্ডি, প কষ্ঠিরা ৩০৮)

এখন  প্রবয়রাজন  -  “চরাই  পরাশরাতদ  মবিজরাবনর  সবঙ্গি  শবিদরান,  আর মভলমন্ত্র  ব্রহ্মচযের্শ,  শ্রেদ্ধরা  আর
আত্মিপ্রতদয়।” (৯ম খণ্ডি, প কষ্ঠিরা ৪০১)

ঐশ্বযের্শময়মী সসংসকতভরাষরা  - “আমরার সঙ্কল্প এই  -  প্রথেমত আমরাবদর শরাস্ত্রভরাণ্ডিরাবর সমঞ্চিত,  মঠি ও

অরবণেদ গুপ্তভরাববি রমকত, অমত অল্প শলরাবকর দরাররা অমধককত ধমর্শরতগুমলবক প্রকরাবশদ বিরামহর কররা।
আমম চরাই ঐ ভরাবিগুমল সবির্শসরাধরারবণের সমমত্তি হউক। এই সসংসকত ভরাষরা আমরাবদর শগগৌরবি - এই
সসংসকত ভরাষরার করামঠিনদই সকল ভরাবিপ্রচরাবরর এক মহরান অনররায়, আর যেতমদন নরা আমরাবদর সমগ
জরামত  উত্তিমরূবপ  সসংসকতভরাষরা  মশমখবতবছ,  ততমদন  অনররায়  দভরমীভভত  হইববি  নরা।  সমতররাসং
তরাহরামদগবক অবিশদই চমলত ভরাষরায়
এই-সকল তত্ত্ব মশকরা মদবত হইববি।
সবঙ্গি সবঙ্গি সসংসকত মশকরাও চমলববি।
করারণে  সসংসকতশব্দ  উচরারণেমরাবতই
জরামতর মবধদ একটিরা শগগৌরবি - একটিরা
শমক্তির  ভরাবি  জরামগববি।” (৫ম  খণ্ডি,
প ক১৮৬  ১৮৭) শমধরা ভবিন, মবিববিকরানন্দ মবিশ্বমবিদদরালয়, শবিলমড



পরাঠদক্রম  
• সমমন্বিত সরাতবকরাত্তর  (১০ শসমমসরার, সরাতক ৩+সরাতবকরাত্তির ২ বিছর)

• এম. মফিল (৩ শসমমসরার)

• মপ. এইচ. মড. (৬ - ১০ শসমমসরার)

• বিদবিহরামরক সসংসকৃত সরাধরারবণের জনদ ৪ মরাস বিদরাপমী সরল সসংসকবত শলখরা ও বিলরার
মবিবশষ মশকরার বিদবিসরা। শুধমমরাত রমবিবিরার করাস হয়। এমটি মতস্তরমীয় পরাঠিদক্রম-

১.প্রেরাথমমক – অকরমরালরা, বিরাকদগঠিন ও সসংসকবত কবথেরাপকথেন
২.মধদস্তরমীয় – বিদরাকরণেমভমত্তিক পরাঠি, অথের্শসহ গমীতরা ও উপমনষদ্ পরাঠি
৩.উচ্চস্তরমীয় – বিদরাকরণেমভমত্তিক উচস্তরমীয়পরাঠি, মনবির্শরামচত সরামহতদ ও প্রবিন্ধবলখন

ঘযরাগদতরা  
• সমমন্বিত সরাতবকরাত্তর - উচ মরাধদমমক (এইচ.এস্ - ১০+২) বিরা সমতমলদ পরমীকরায় ছরাতছরাতমীবদর

নভদনতম ৬৫% নম্বর থেরাকবত হববি (সসংসকত নরা থেরাকবলও আববিদন কররা যেরাববি)। ৫% ছরাড 
এস্.মস/এস্.মটি-শদর জনদ। শম-জমন মরাস শথেবক ভমতর্শ শনওয়রা শুরু হয়

• এম.মফিল., মপ. এইচ. মড. - ইউ.মজ.মস সমীককত শযে শকরাবনরা মবিশ্বমবিদদরালয় শথেবক সরাতক ও 
সরাতবকরাত্তির স্তবর ৬৫% নম্বর প্রবয়রাজন। ৫% ছরাড এস্.মস/এস্.মটি-শদর জনদ। শুধমমরাত 
ইউ.মজ.মস.-শনটি-শজআরএফ্ (জমমনয়রার মরসরাচর্শ শফবলরামশপ) মশকরাথের্শমীবদর শনওয়রা হয়। জমন-
জমলরাই মরাবস ভমতর্শ শনওয়রা শুরু হয়

• বিদবিহরামরক সসংসকৃত - সসংসকতমশকরায় আগহমী শযে শকরাবনরা বিদমক্তি আববিদন করবত পরাবরন, বিয়বসর 
শকরান ঊরর্শসমীমরা শনই। জরানময়রারমী এবিসং জমন মরাবস ভমতর্শ শনওয়রা শুরু হয়

প্রেকরাশনরা সমমহ  

• প্রেজরাবলরাক (ISSN 2320 5911) মবিবশষজপরমীমকত (peerreviewed) বিরামষর্শক মদভরাষমী (সসংসকত-
ইসংবরমজ) গববিষণেরা মবিষয়ক পমতকরা, শযেমটি অধদরাপকবি কন্দ দরাররা সমরামদত

• প্রেমতভরাবলরাক ছরাতবদর জনদ, ছরাতবদর দরাররা সমরামদত বিরামষর্শক সসংসকত ভরাষরা পমতকরা

• মবিববিকভরাসর মশকরাথের্শমীবদর জনদ ততমরামসক শদয়রাল পমতকরা

• দমীপমশখরা গববিষকবদর দরাররা সমরামদত ততমরামসক ই-পমতকরা

• অথর্শসসংগ্রহ বিরাসংলরা অনমবিরাদ ও মবিবি কমতবিরাসংলরাবিদরাখদরা সমহত মমীমরাসংসরাশরাবস্ত্রর একমটি বিই (শডেমম ১/৮, 

প কষ্ঠিরা ১৩৬) মভলদ ১০০/ টিরাকরা

• ঘমরাক্ষসরাধনসমত্রসসংগ্রহ নরারদভমক্তিসভত, শরামণ্ডিলদভমক্তিসভত, পরাতঞ্জলবযেরাগসভত, বিসমগুপ্তককতমশবিসভত 
ও বিরাদররায়ণেককতব্রহ্মসভবতর মভলসসংগহ (ক্ররাউন ১/১৬, প কষ্ঠিরা ৭২), মভলদ মরাত ৩০/ টিরাকরা



লক্ষদণমীয় মবিষিয়  
• আধমমনক গুরুকম ল পদ্ধমত। চমরতগঠিন ও মরানমষ ততরমী কবর শতরালরার পমরববিশ
• আধদরামত্মিক ঐমতবহদর মরাধদবম সনরাতন ভরারত সমবকর্শ উচ জরান দরান
• সসংসকত মরাধদবম সসংসকত মশকরার অননদ তবিমশষ্টিদ

• আধমমনকমবিদদরায় দকতরার জনদ কমমউটিরার ও
প্ররাককমতক-ভরাষরা-মবিবশ্লেষণে মশকরা (Natural Language Processing)

• সমসম কদ্ধ সমসমজত ভরারসরামদযেমক্তি মদনচযের্শরা 
• পরাঠিদসভচমীর অমবিবচ্ছেদদ অসংশ মহমন্দ ও ইসংবরমজ ভরাষরামশকরা

• ছরাতররা খমবি সহবজ UGCNET উত্তিমীণের্শ
হবয় পমশমবিঙ্গি সরকরাবরর কবলজ সরামভর্শস কমমশন এবিসং পরাবিমলক
সরামভর্শস কমমশন দরাররা মবিমভন্ন মহরামবিদদরালবয় এবিসং মবিশ্বমবিদদরালবয় সহ
অধদরাপক পবদ অমধমষ্ঠিত হয়

• গমীতরা, উপমনষদ্ ও শবিদমবন্ত্রর ( চরার শবিবদর মনবির্শরামচত অসংশ ) 
পরারমমরক পরাবঠির মশকরা

• ইউ.মজ.মস সমপরামরশককত ঐমচ্ছেক শক্রমডেটি পদ্ধমত (CBCS)

• সরাতক তকতমীয় বিষর্শ শথেবকই মবিবশষ পত (special paper) চয়ন এবিসং 
সরাতবকরাত্তির স্তবর শশষ পযের্শন তরারই গভমীরভরাববি অধদয়ন

• পরামণেমনবিদরাকরণে ও অদদতববিদরাবন গববিষণেরার সমবযেরাগ

• সমস শদহ ও মন গঠিবনর জনদ কদরাররাবটি, শযেরাগরা ও মজবমর মশকরা
• যেমবিরা শলখকবদর উৎসরাহ প্রদরাবনর জনদ পত পমতকরার প্রকরাশনরা

• ইউ.মজ.মস-শনটি পরমীকরার জনদ মবিবশষ প্রমশকণে বিদবিসরা
• ছরাতমীবদর জনদ মবিবশষ বিদবিসরাযেমক্তি

সমমন্বিত সরাতবকরাত্তির পরাঠিদক্রম
• প্ররায় সমস্ত ছরাত ছরাতমীবক যেথেরাযেথে আমথের্শক সহরায়তরা
• অধদরাপক ও গববিষকবদর জনদ শকনমীয় গনরাগরাবরর পরাশরাপরামশ 

মবিভরাগমীয় গনরাগরার পমরবষবিরা

• মরানবসরালরামসনমী - সরাপ্তরামহক অনমষ্ঠিরান

শযেখরাবন ছরাতররা সসংসকবত গরান, ভরাষণে, অমভনয়, মবিতকর্শ প্রভকমত
মক্রয়রাকলরাপ অনমমষ্ঠিত কবর সমপ্ত প্রমতভরা জরামগবয় শতরাবল

প্ররাথের্শনরারত ছরাতবি কন্দ

কমমউটিরার প্রমশকণে

শবিদ পরাঠি

কদরাররাবটি প্রমশকণে

ছরাতমীমবিভরাগ

মরানবসরালরামসনমী



• মঠকরানরা - মবিভরাগমীয় প্রধরান, সসংসকত অধদয়ন মবিভরাগ
রুম নসং - ৩১০, প্রজরা ভবিন,

ররামককষ্ণ মমশন মবিববিকরানন্দ মবিশ্বমবিদদরালয়,

শবিলমড মঠি, হরাওডরা-৭১১২০২
• ঘফিরান - (০৩৩)২৬৫৪৯৯৯৯ ঘমরাবিরাইল নসং - ৮২৩০৮৬৪২৩৮
• ফিদরাক্স – (০৩৩)২৬৫৪৪৬৪০ ই-ঘমল - sanskrit  @  rkmvu.ac.in

• ওবয়বিসরাইট – sanskrit.rkmvu.ac.in

এই মহরান জরানযেবজ সহবযেরামগতরার জনদ সসংসকতবপ্রমমী, ভরারতমীয় ঐমতবহদ 
মবিশ্বরাসমী এবিসং শুভমচনকবদর সরাদর আমন্ত্রণে জরানরাবচ্ছে সসংসকতমবিভরাগ।

আপনরার অবিদরান
• মবিবশষ বিদমক্তির স্মরবণে সরায়মী বি কমত্তির তহমবিল কররা
• বিই ও জরানর্শরাল প্রভকমত শকনরার জনদ আমথের্শক সরাহরাযেদ
• মমদ্রণে ও শসশনরামর বিরাবিদ আমথের্শক সহবযেরামগতরা

• অরাবলরাচনরাসভরা, কমর্শশরালরা প্রভকমতর জনদ সরাহরাযেদ
• মশকরার ও ছরাতরাবিরাস খরচরার প কষ্ঠিবপরাষক হওয়রা 

(ছরাতমপছম মরামসক মরাত ৩০০০/ টিরাকরা)

• শসচ্ছেরাবসবিক মহসরাববি সময় এবিসং দকতরা মদবয় ওবয়বিসরাইটি - এর রকণেরাববিকণে, সফট্ওয়রার 
সমসদরার সমরাধরান এবিসং সমরাদনরা সহ প্রকরাশনরার বিদবিসরা

• প্রমতবযেরামগতরায় পমরসরাবরর জনদ অথের্শদরান

• খরাতরা,পরাঠিদ বিই, কলম, ক্রমীডরা সরামগমী, শমীবতর শপরাষরাক প্রভকমতর দরান

ঘযরাগরাবযরাগসমত্র

একমট আববিদন

 প্রজরা ভবিন, মবিববিকরানন্দ মবিশ্বমবিদদরালয়

আপনরার দরান আয়কর আইবনর 
80  (2)( )( ) G a iiif ধরাররায় 

100%  আয়করমমক্তি।

শচক/মডে মডে/এম ও  
"Ramakrishna Mission 

Vivekananda University" 
নরাবম পরাঠিরাবত হববি

 ★ Bank details for etransfer:
Name of Beneficiary: Ramakrishna Mission Vivekananda 
University,  Beneficiary A/C No:0365010090689
Bank Name: United Bank of India
Branch: Belur Math,  Branch Code: BEM958
IFSC/RTGS/NEFT Code: UTBI0BEM958
MICR Code: 700027017
online মরারফত অনমদরান পরাঠিরাবল শপ্ররবকর সমভণের্শ নরাম, মঠিকরানরা, PAN 
No. ও অবথের্শর পমরমরাণে Email বিরা ডেরাকবযেরাবগ জরানরাববিন। 
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